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Brede grachten moeten wateroverlast voorkomen
OPSTAL - In Buggenhout-Opstal zijn grote (riolerings)werken aan de gang, 
inbegrepen een gracht die tot twee miljoen liter regenwater kan bufferen.

In de omgeving van de Krapstraat installeert een aannemer een gescheiden 
rioleringsstelsel. In zowel de Krap-, Kuip- en Breemstraat als Visgracht, Dreef, 
Hoge Linde, Hofkwartier en Linde- en Rauwenbos wordt het huishoudelijk af-
valwater getransporteerd naar de waterzuiveringsinstallatie in Dendermonde. 
Het regenwater wordt afgevoerd en gebufferd in een immense gracht die tus-
sen de Visgracht en de Kuipstraat parallel met de Krapstraat loopt. De gracht 
is maar liefst 452,5 meter lang en heeft op bepaalde plaatsen een breedte van 
zes meter. “Deze gracht is bijzonder belangrijk voor Opstal”, zegt schepen van 
Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “Ze kan twee miljoen liter water 
bufferen, wat wateroverlast bij langdurige en felle regenval, voorkomt. De aanleg 
is, bomenrij inbegrepen, klaar. Er wordt wel nog een verbindingsgracht aangelegd, 
loodrecht op de Krapstraat. Die is 160 meter lang en drie tot vier meter breed.” 
(VRP)

FOTO VRP

Bewoners Herfstdroom beluisteren samen klassiek 
concert

BUGGENHOUT - Bewoners van het Buggenhoutse woonzorg-
centrum Herfstdroom mochten vanuit hun gezamenlijke leefkamer 
via streaming mee genieten van grote werken uit de symfonische 
muziek.
Het Belgian National Orchestra stuurde de muziek vanuit Bozar naar 
bewoners van woonzorgcentra en volwassenen met een beperking 
die zich niet langer kunnen verplaatsen. Sing 4.0 is een interactief 
klassiek concert, waar het livestreampubliek mee beweegt en zingt, al 
bleek dat interactieve aspect in Herfstdroom eerder beperkt tot een 
mager applausje. “Het concert heeft tot doel klassieke muziek te ont-
sluiten voor een breed publiek”, onderstreept schepen van Cultuur 
Mieke Van Malderen (CD&V). (VRP)FOTO VRP
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Zusters mogen geen Oekraïense vluchtelingen opvangen in 
brandonveilig klooster
OPWIJK - Net als in andere Vlaamse gemeenten 
is de gemeente Opwijk op zoek naar plaatsen waar 
Oekraïense vluchtelingen zouden kunnen opgevan-
gen worden. Er is veel plaats vrij in het klooster van 
de zusters van de heilige Vincentius a Paulo, maar de 
brandveiligheid laat er te wensen over. 

Burgemeester Inez De Coninck (N-VA) en de brandweer 
Vlaams-Brabant West bevestigen dat het kloostergebouw geen 
optie is. “De bestaande compartimenten moeten in brandwerend 
materiaal vervaardigd worden. De weerstand tegen brand moet 
minimaal één uur zijn. De compartimenten in het klooster zijn dat 
niet”, aldus de burgemeester, hierin bijgetreden door Alain Hablis, 
woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.
“Dit gebouw is al zeer lang niet brandveilig, behalve een deel van 
het gebouw dat aan vzw Zonnelied (dienstverlening voor mensen 
met een beperking, red.) wordt verhuurd. Dat is in orde.  Een 
inspectie is niet noodzakelijk, aangezien we in het verleden al ver-
schillende bezoeken aan het klooster hebben gebracht. De toe-
stand is er al die tijd niet veranderd. Maar ik heb begrepen dat er 
verbouwingen op titel zijn.”
Zuster Caroline nuanceert het verhaal. “De voorbouw is niet 
meer brandveilig”, verklaart de woordvoerster van de zusters van 
de h. Vincentius a Paulo in Opwijk. “We hebben geen toelating 
van de brandweer om er nog te slapen, dat klopt. We wonen nu 
zelf aan de zijgevel. We staan voor een verbouwing. Wanneer die 
plaatsvindt, kan ik niet zeggen. Maar laat het duidelijk zijn. We vra-

gen niet liever dat het voor ons mogelijk zou zijn om Oekraïense 
vluchtelingen op te vangen. We hebben destijds ook kinderen uit 
Tsjernobyl opgevangen. We hebben wel keukengerief, bedden en 
kastjes ter beschikking van de Oekraïense vluchtelingen. Dat heb-
ben we gemeld aan de gemeente.”  
Het gemeentebestuur heeft alvast twee plaatsen waar vluchtelin-
gen onderdak kunnen vinden. Burgemeester Inez De Coninck: “Ze 
kunnen enkele weken terecht in het voormalige gebouw van het 
Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) in de Schoolstraat, dat op 
de verdieping snel in appartementen met slaapkamer kan worden 
omgebouwd. Op de benedenverdieping zijn gemeenschappelij-
ke delen voorhanden met een leefruimte, een uitgeruste keuken, 
verschillende toiletten en een tuintje. Een tweede mogelijkheid 
is het appartement boven het voormalige café aan de Sint-Pau-
luszaal in de Processiestraat, dat over een aantal kamers beschikt. 
De huurster is er vertrokken. De afbraak van de Sint-Pauluszaal 
en het bijhorende café om plaats te maken voor een parking was 
gepland voor 30 juni, maar het dossier is nog niet rond.” (EG)

FOTO EG Veel plaats in het klooster, maar opvang van
 vluchtelingen is er niet mogelijk
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Nieuwe vzw zoekt bekende Vlaamse vrouwen in strijd 
tegen endometriose
Eén op tien vrouwen lijdt aan ziekte endometriose
MERCHTEM - Behind Endo (Stories) vzw zoekt vrouwelijke 
BV’s die zich willen engageren in projecten en acties om endo-
metriosepatiënten een betere levenskwaliteit in de toekomst te 
kunnen geven.

Verpleegkundige Esmeralda Frederickx uit Willebroek (28) uit 
en Valerie Clinkemalie (36), die de Atworkshop (werk- en be-
schermkledij) in Merchtem uitbaat, hebben allebei de chronische 
ziekte endometriose. Dat is een ziekte van het vrouwelijke voort-
plantingssysteem waarbij weefsel dat (enigszins) lijkt op baarmoe-
derslijmvlies zich buiten de baarmoeder ontwikkelt. Daar zorgt 
het voor verklevingen van organen en ontstekingsreacties. “Bij veel 
vrouwen is het weefsel gevoelig voor hormonen, wat zich voor-
namelijk uit in zeer pijnlijke menstruatieklachten elke maand”, zegt 
Valerie Clinkemalie. “Ik heb zelf net zoals Esmeralda een lange 
lange zoektocht achter de rug voordat we een correcte diagno-
se ontvingen. Daarom besloten we de krachten te bundelen om 
meer aandacht te vragen voor deze ziekte, waar één op tien vrou-
wen aan lijdt. We richtten daarvoor de vzw Behind Endo (Stories) 
op die ijvert voor betere endometriosezorg in België.”

Lotgenoten
En nu zoeken Esmeralda en Valerie lotgenoten. “Het kan bijna niet 
anders dan dat er ook een aantal Bekende Vlaamse vrouwen zijn 
die endometriose hebben”, vertelt Esmeralda. “Het zou een enor-
me boost aan de bekendheid van endometriose geven als zo’n 
BV het gezicht van onze vzw wil worden. We hopen dat door 
deze oproep een aantal vrouwelijke BV’s zich willen engageren 
en mee hun schouders onder toekomstige projecten en acties 
willen zetten.

” Esmee en Valerie geven samen met andere experts een aantal 
webinars rond endometriose, voeding en osteopathie. “Er wor-
den alvast twee lotgenotenavonden georganiseerd en op socia-
le media lanceren we een foto-actie rond de endobelly”, zeggen 
Esmeralda en Valerie. “Endobelly is de welbekende opgezwollen 
endometriosebuik. De missie van Behind Endo (Stories) vzw is 
ook om meer bewustwording rond de ziekte te creëren door 
de ervaringsverhalen van endosisters te delen. Ook de verhalen 
van de omgeving en de partners worden gedeeld, want ook voor 
hen heeft de ziekte een zware impact op het dagelijkse leven.” 
Intussen is er een open brief die wordt ondersteund door talrijke 
getuigenissen van endometriosepatiënten en een online petitie 
die al meer dan 5.000 handtekeningen bevat. (jh)

INFO - Meer info over Behind Endo 
(Stories) vzw en endometriose vind je 
op  https://behindendo.be 

Meer info over de open brief, getuigenis-
sen en de petitie vind je via Endo Awa-
reness BE-NL – Power to the Patient 
(wordpress.com)  

FOTO INGEZ

Valerie Clinkemalie en Esmaralda Frederickx, die beiden lijden aan en-
dometriose zoeken bekende vrouwen die lotgenoten zijn. shotbywolf.be
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Judoclub Nijdrop viert halve eeuw bestaan
We zijn nu officieel “Koninklijk”

OPWIJK - Judoclub Nijdrop blaast 50 kaarsjes uit. De club ont-
stond in de jaren 70, op initiatief van Rob Roels, als hobbyclub 
van jeugdhuis Nijdrop. Op 14 mei is er een groot judo-event met 
trainingen, een expo, receptie en avondfeest. “We zijn ontzettend 
trots dat we ons nu “Koninklijk” mogen noemen.””

 Judoclub Nijdrop heeft een rijke geschiedenis, zoveel is duidelijk. 
“De boegbeelden van judoclub Nijdrop waren de gebroeders De 
Medts”, licht penningmeester Herman Leunis toe. “Ben De Medts 
werd dertien keer geselecteerd voor de nationale ploeg en haal-
de verschillende medailles in internationale tornooien. Hendrik 
De Medts bracht het bij de Rijkswacht menigmaal tot Belgisch 
Kampioen. Hij nam drie keer deel aan de wereldkampioenschap-
pen voor militairen en behaalde een vijfde plaats in Korea.”

“Jaarlijks hebben we provinciale kampioenen. Ook regionaal zijn 
we op de goede weg, in 2019 met onze Vlaamse Kampioen Maar-
ten-Jan Aelbrecht. Ook 1984 en 1993 stonden we op hoogste 
niveau. Rekenen we daarbij nog de zilveren en bronzen medailles 
op Vlaamse- en Belgische kampioenschappen, dan komen we op 
een totaal van circa 50 ereplaatsen op deze kampioenschappen. In 
1985 promoveerde de judoploeg Nijdrop van derde afdeling naar 
tweede, met de interclubtitel op zak. In 1988 werd de hoogste 
afdeling een feit. Nijdrop eindigde op een tweede plaats en pro-
moveerde naar eerste nationale. We richten jaarlijks enkele tor-
nooien in, waren 10 jaar organisator van de Tsukinami Shiai en al 
meer dan 30 jaar organiseren we de technische katatraining voor 
gevorderde judoka’s. We richtten drie keer het regionaal kampi-
oenschap in en één keer het Belgisch Kampioenschap.”

Demonstraties 
“Daarnaast zijn er de talrijke demonstraties van onder meer Ro-
bert Van de Walle, Ingrid Berghmans, de Japanner Hirano Tokio, 
Ilse Heylen, Alexander Jatskevitch, Toma Nikiforov en praktisch alle 
vijfde en zevende DANS die Vlaanderen rijk is. We zijn dus niet 
zomaar een clubje. Om de kas te spijzen is er het jaarlijks groot 
mosselfestijn en een jaarlijkse paaseierenverkoop. In het sportjaar 

2018-2019 telde de club 146 aangesloten leden. In het sportjaar 
2020-2021 konden we toch nog rekenen op 116 aangeslotenen 
leden waar we in tijden van Corona best tevreden mee zijn. Tot 
de dag van vandaag doet judoclub Nijdrop mee met de interclub-
kampioenschappen.”

Speciaal
Wat maakt judoclub Nijdrop zo speciaal? Leunis: “We maken sa-
men ambiance, de medaillelijst is een pronkstuk maar geen basis-
vereiste. Je hebt op de eerste plaats uiteraard judoka’s, ouders, 
coaches en trainers nodig. Maar het is de gewiekste kassier, de 
drukke secretaris, de maffe activiteitenleider, de nuchtere voorzit-
ter en sluwe bestuursleden die alle ideeën voorkauwen en lance-
ren. In hun agenda of trouwboekje (voor sommigen) staat alleen 
maar ‘judo’. Mosselfestijn, paaseierenverkoop, nieuwjaarsreceptie, 
tornooien, judostage: dat maakt judoclub Nijdrop zo speciaal. He-
laas beschikken we ondanks na 50 jaar hard en intensief trainen, 
nog steeds niet over een vaste tatami, zoals in onze buurgemeen-
ten.” (jh)

FOTO INGEZ.

PROGRAMMA 50-JARIG BESTAAN OP 
ZATERDAG 14 MEI 

SPORTHAL (OPWIJK)
• 13u tot 14 uur gezamenlijke training voor de jeugd. 

Training gegeven door Ilse Heylen (Europees Kamp. 
2005 en brons op de Olympische Spelen 2004).

• 14u tot 14u30: handtekeningsessie.
• 14u30 tot 16 uur gezamenlijke training voor gevor-

derden. Trainer Matthias Casse (Wereldkampioen 
2019 en brons op de Olympische Spelen 2021).      
Toeschouwers welkom (inkom gratis).

J.H. NIJDROP  - KLOOSTERSTRAAT 9 IN OPWIJK.
•  Vanaf 17 uur receptie (voor genodigden)
• Doorlopende tentoonstelling 50 jaar judoclub 

Nijdrop.
• Vanaf 19u30 avondfeest (fuif, voor genodigden) en diner.
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Nick Van Bever stelt cartoons tentoon
OPWIJK -  Kunstenaars 
krijgen de kans om hun 
werken tentoon te stellen 
in de inkomhal van het 
woonzorgcentrum De 
Oase en in het lokaal dien-
stencentrum in Opwijk. 
Tekenaar Nick Van Bever 
(27) mag de spits afbijten.

Deze en volgende maand 
prijken 19 pareltjes van 
cartoons van de hand van 
Opwijkenaar Nick Van Be-
ver aan de binnenmuren 
van De Oase en het lo-
kaal dienstencentrum Den 
Hopstaak. 

Nick Van Bever is geboren en getogen in Opwijk. Hij werkt bij 
3WPlus in Mollem. In zijn vrije tijd is hij vaak uren aan het tekenen. 
In zijn kindertijd tekende hij op de muren van de woonkamer, 
vervolgens op papier en op magische tekenborden. De jongste 
jaren tekent hij digitaal. Zijn specialiteit is cartoons maken van 
BV’s en BO’s (bekende Opwijkenaren). Het lokaal dienstencen-
trum organiseert een wedstrijd rond deze expositie met als in-
zet een tekening van de kunstenaar. De bezoekers kunnen een 
wedstrijdformulier invullen waarop ze moeten raden wie Nick 

Van Bever heeft getekend. Uit alle correct ingevulde formulieren 
zal de artiest een gelukkige winnaar kiezen. Hij of zij wint een 
kunstwerk van Nick naar keuze.  Den Hopstaak is op zoek naar 
nieuwe kunstenaars die hun werken in het woonzorgcentrum ge-
durende twee tot drie maanden willen tentoonstellen. Het lokaal 
dienstencentrum Den Hopstaak van welzijnsvereniging OPcura is 
een ontmoetingsplaats waar alle inwoners in Opwijk welkom zijn, 
ongeacht hun leeftijd, achtergrond en interesses. (EG)

FOTO EG 

Nick (rechts) met 
zijn karikaturen 
met naast hem 
Peter Beerens, 
voorzitter van 
welzijnsvereniging 
OPcura.
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Honderd woningen in nieuwe wijk
OPWIJK - Het gemeentebestuur maakte een overeenkomst 
met een projectontwikkelaar voor het aanleggen van een nieuwe 
wijk tussen de Ringlaan, de Beekveldstraat en het Broeckehof (het 
gedeelte van de Wallekensweg langs de spoorweg dat een nieu-
we naam kreeg) op 14m van de spoorweg. 

“Het gaat om 72 appartementen, 15 eengezinswoningen en 12 
sociale woningen en de aanleg van wegen, een rioleringsnet, nuts-
voorzieningen, een landschapspark en een speelzone”, licht bur-
gemeester Inez De Coninck (N-VA) het ontwerp toe. “Er wordt 
een verbinding gemaakt voor zwakke weggebruikers tussen voet-
weg 64 en de nieuwe wegenis in het project. De aanvraag voor-
ziet in twee aantakkingen op de bestaande wegenis voor gemoto-
riseerd verkeer ter hoogte van de Ringlaan en de Beekveldstraat. 
Een derde en vierde voor voetgangers en fietsers is voorzien 
ter hoogte van  Broeckehof. De site wordt ingericht als woonerf, 
waar dus slechts 20km per uur mag worden gereden. Er wordt 
eenrichtingsverkeer ingesteld om de verkaveling te ontsluiten. De 
kostprijs wordt geraamd op 1.479.000 euro.” 

“Tegen dit project werden zes bezwaarschriften ingediend”, gaat 
de burgemeester verder. “Er werden vraagtekens geplaatst bij de 
voorgestelde uitgaande verkeersstroom uit de verkaveling op de 
Beekveldstraat en over de geplande toegang van het project ter 
hoogte van de Ringlaan. Spoorwegbeheerder Infrabel is van plan 
om de overwegen in de Fabriekstraat en de Broekstraat te sluiten. 
Als alternatief wordt voorgesteld om in het verlengde van de 
Beekveldstraat een tunnel te bouwen onder de spoorweg. De 
uitrit van de verkaveling sluit aan op de toekomstige wegenis naar 
de tunnel. De Beekveldstraat is vijf meter breed, wat voldoende 
is om als verbindingsweg te fungeren. De breedte van het weg-
dek vanaf de Ringlaan is ruim: 8 meter. Het openbaar domein 
zal heringericht worden in functie  van de nieuwe toegangsweg. 
Parkeren wordt verboden voor vrachtwagens. ” De beslissing om 
Broeckehof doodlopend te maken voor autoverkeer, staat los van 
de verkavelingsaanvraag. Die beslissing was al eerder genomen. 
Door de bouw van een tunnel in de Fabriekstraat blijft er slechts 
een beperkte doorgang in die straat en is het niet meer mogelijk 
om Broeckehof in te rijden. Bij het sluiten van de overweg in de 
Broekstraat wordt dat een straat voor plaatselijk verkeer.  (EG)

BUGGENHOUT - Medewerkers en leerlingen van Academie 
Buggenhout, aangegrepen door de gebeurtenissen in Oekraïne, 
organiseerden op de parkeerruimte van de school een kleurrijke 
markt opgefleurd door tal van optredens. “Elke euro die we eraan 
verdienen’, klonk het, “ kan een verschil maken voor de ontelbare 
vluchtelingen en slachtoffers van deze oorlogswaanzin.” De bezoe-
kers konden kennismaken met onder meer flesjes spraakwater op 
smaak gebracht door hartverwarmende gedichten en optredens of 
terechtkomen in een ‘Dansante flashmob’. De allerkleinsten zetten 
een eigen circus op. (VRP)

Academieleerlingen steunden slachtoffers Oekraïne
FOTO VRP
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Bekentenis van diefstal op Opwijkse prinsverkiezing
OPWIJK – Het carnavalscomité de gatspoëters heeft bekente-
nissen ontvangen  met betrekking tot de diefstal van 18 februari 
2020. “We maakten de beslissing om dit alsnog te delen, al doen 
we het op een ‘anonieme’ manier gezien de achtergrond van de 
gebeurtenissen”, zegt de vereniging in een persmededeling. “Een 
Opwijkenaar heeft contact met ons genomen omtrent de diefstal 
twee jaar terug. Toen werd er om en bij de 2.000 euro gestolen 
in de vorm van een enveloppe met briefjes van 20 euro. Na een 
oproep werd diezelfde enveloppe in de bus van een bestuurslid 
gepost vanuit het Gentse, met daarin een deel van het geld. (zie 
foto)”

“Als achtergrond kunnen we meegeven dat de betrokkene 
schijnbaar verliefd was geworden op een dame uit het Gentse, 
dewelke tewerkgesteld was in de prostitutiebuurt. Hij heeft een 
deel van het geld gebruikt om haar enkele exclusieve cadeautjes 
te kopen. Op het ogenblik dat bekend, werd dat alles gefilmd 
werd op de prinsverkiezing en de grote persaandacht duidelijk 
werd, is hij tot inkeer gekomen en heeft hij het overblijvende 
geld terugbezorgd. Het verhaal van de diefstal is zijn eigen leven 
beginnen leiden en we vinden het na de gedane bekentenissen 
noodzakelijk om hierover te communiceren.

 ‘De prinsendief ’ zoals de dader/daadster in carnavalsmiddens 
wordt genoemd heeft bekentenissen afgelegd en het is duidelijk 
dat het ontbrekende geld werd uitgegeven. Hij heeft zich wel 
geëngageerd om het geld terug te betalen, dus alle klachten zul-
len ingetrokken worden. Aan de vooravond van het met uitstel 
geplaagde Opwijks carnaval, is dit hopelijk een goed voorteken 
voor een prachtig carnaval. Editie 22 van Opwijk carnaval zal 
plaatsvinden op zondag 10 april 2022, datzelfde weekend met 
verschillende andere activiteiten zoals de kroegentocht en een 
bonte avond.” (jh)

FOTO INGEZ.
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Warme ontvangst voor Oekraïense vluchtelingen 
in Merchtem 
Gastgezin: “Nooit gedacht een pandemie én daarna een oorlog te moeten meemaken” 

HAMME / MERCHTEM - De mensen uit de bus die met 
Oekraïense gezinnen vorige maand aan de parochiezaal in Ham-
me (Merchtem) toekwamen, werden warm onthaald. Het waren 
hartverscheurende taferelen. Tranen, knuffels en veel onzekerheid. 
Vreselijke gevolgen van een waanzinnige oorlog.

Zes dagen waren ze onderweg: Oekraïense vrouwen en kinderen, 
ouderen die uiteindelijk dankzij een actie van het Belgisch-Oekra-
iense koppel Wim Van de Genachte (43) en Kateryna Maksiutina 
(32) uit Bollebeek een bus namen richting ons land. Kateryna was 
zelf naar de grens in Oekraïne gereisd met een bus en kon de 
meest kwetsbare meenemen naar hier. Normaal gingen ze met 
twee bussen, maar niemand wil zomaar mee, een tweede bus 
wordt binnenkort opgestuurd. Intussen werd in Bollebeek en 
Hamme alles in gereedheid gebracht: een ongeziene solidariteits-
actie met kledij voor alle leeftijden van kinderen, verzorgingspro-
ducten, noem maar op.

In Hamme aan de parochiezaal kwamen dan 43 mensen toe. Toen 
de busdeur open ging, vlogen Wim en Kateryna mekaar in de ar-
men. Het zijn hallucinante beelden aan een zaaltje waar normaal 
kleinere eetfestijnen en feesten worden gegeven in een parochie 
van een paar honderd zielen. “Het was met een Flixbus dat we 
naar hier kwamen”, zegt Kateryna. “We werken nauw samen met 
de ambassade van Oekraïene en doen ook aan crowdfunding. 
Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. In België zijn inmiddels meer 
dan vierhonderd plaatsen waar vluchtelijngen worden opgeno-
men, nu is het zaak om hen te helpen aan papieren. Ze staan hier 
letterlijk met niks.”

Onwaarschijnlijk
En dat mag inderdaad zo worden geïnterpreteerd. “We hebben 
de parochiezaal als noodopvang ingericht om hen even te laten 

bekomen”, zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). “Wat nu ge-
beurt, is onwaarschijnlijk. We laten ze hier met onze noodplanning 
even tot rust komen en eten en dan nemen de gastgezinnen hen 
vanavond mee. Dat is op voorhand afgesproken, maar we begelei-
den zoveel mogelijk vanuit de gemeente.”

Eén van die gastgezinnen is Katelijne Van Overwalle (65) en Jos-
se De Baerdemaeker (75). “We wonen in Brussegem en hebben 
vier dochters die het huis hebben verlaten”, zegt Katelijne. “We 
hebben dus plaats voor een gezin en gaan dat ook doen. We gaan 
gewoon een moeder met vier kinderen vandaag te slapen geven 
bij ons thuis en eten geven en dan zien we hoe het voor de rest 
gaat . We hebben er geen flauw idee van, maar ze zijn zeer wel-
kom bij ons. Wij zijn mensen die vinden dat het verschrikkelijk is 
wat er gebeurt.”

Druppel
“We hebben Christelijke waarden, en nu moeten we er zijn voor 
de naasten om hun leed te verlichten. Dat doen we graag. We 
hebben zelfs een Whatsappgroep met de buren om te helpen, 
onze kinderen zijn het huis uit en dan kunnen wel voetballen als 
speelgoed toch welkom zijn.” 
“Ik had nooit gedacht dat ik een pandemie zou meemaken, laat 
staan een oorlog zo dichtbij. Ik hoop dat als het hier bij ons zou 
gebeuren, dat er dan mensen zijn om ons te helpen. Wat we nu 
kunnen doen, is een kleinigheid, een druppel op een hete plaat. 
Het is zo onwaarschijnlijk.”

Dat het gezin misschien langer blijft, is geen probleem. “We zijn 
inderdaad aan iets begonnen”, vertelt Katelijne. “Maar we gaan 
stap voor stap verder en zien wel hoe het komt. We moesten dit 
doen vonden we.” Het gezin dat zij opvangen is een gezin met 
mama Svetlana en vier kinderen uit Kiev. (jh)

Katelijne Van Overwalle (65), tweede van rechts gaat een gezin uit Oekraïne helpen en opvangen: “Het is onze plicht hun leed te verzachten”, 
zegt ze. jhw

FOTO JH
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(Her)ontdek de Beauty Clinic voor
zichtbare huidverbetering bij Thermae Grimbergen
REGIO - Wie kent Thermae Grimbergen niet? Het groene pa-
radijs waar je even helemaal tot rust kan komen in de verschil-
lende sauna’s of kan genieten van een ontspannende massage… 
Maar wat veel mensen niet weten, is dat er ook een professionele 
Beauty Clinic is waar je terecht kan met de meest courante huid-
problemen zoals bijvoorbeeld acné, rimpeltjes of roodheid. De 
verschillende gelaatsverzorgingen worden uitgevoerd met inno-
vatieve apparatuur en zorgen voor een zichtbare huidverbetering. 
Wij mochten alvast eens gaan testen!

Mijn huid verdiende wel eens een stevige reiniging na de winter 
en ook de eerste rimpeltjes zijn jammer genoeg ondertussen ver-
schenen dus ik trok met hoge verwachtingen naar daar. Lily, meer 
dan 20 twintig jaar werkzaam in Thermae Grimbergen, ontving 
me met open armen. Ze deed een huidanalyse en raadde me 
een microcryotherapie aan. Ze vertelde me duidelijk wat ik kon 
verwachten en gaf graag antwoord op al mijn vragen. Deze be-
handeling is een combinatie van microdermabrasie en cryothera-
pie. Het eerste deel is een peeling met microkristallen. Het deed 
absoluut geen pijn en daarna zag mijn huid er echt stralend uit. 
Volgens Lily verwijdert het de dode huidcellen en onzuiverheden. 
De microkristallen zuigen als het ware alles op. Nadien was het 
de beurt aan het cryotoestel, een klein toestel met een metalen, 
koude kop. Er wordt de hele tijd koude zuurstof op je huid ge-
blazen. Lily legde uit dat dat zorgt voor het Peltier-effect. Door 
de koude ontstaat een pompeffect waardoor je bloedvaten ver-
wijden en vernauwen en je bloed sneller stroomt. Je huid maakt 
meer elastine en collageen aan, waardoor ze terug steviger wordt. 
Na de behandeling ben ik niet alleen helemaal ontspannen, met 
dank aan de zalige gelaatsmassage en Lily’s warme handen, maar 
merk ik ook écht verschil aan mijn huid!

Na de behandeling zette ik me met Lily in de mooie pergola van 
Thermae Grimbergen. Onder het genot van het dessert van de 
week vertelde Lily me alles over de rest van de Beauty Clinic. Zo 
is er mesotherapie, een behandeling die de huid verstevigt door 
gebruik van radiofrequentie. Op die manier worden de produc-
ten tot in de celkern gebracht zonder naalden te gebruiken. Er is 
ook de combinatie micromesotherapie, net zoals je ook de hier-
boven beschreven cryotherapie als aparte verzorging kan boeken. 
Tot slot is er ook nog Oxygen therapie waarbij zuurstof wordt 
gebruikt om je fijne lijntjes en rimpeltjes op te vullen. Je ziet het 
effect meteen, ideaal vlak voor een lente- of communiefeest!

“Na de behandeling ben ik niet alleen 
ontspannen, maar merk ik écht verschil 
aan mijn huid!”
Tijdens de behandeling worden de producten van Sirène gebruikt, 
een lijn verzorgingsproducten die uitsluitend in de wellnesscentra 
van Thermae.com kan gekocht worden én die exclusief voor hen 
in een Belgisch labo worden geproduceerd. Ik probeerde de reini-
gingsmelk, de scrub en de dagcrème. De producten roken lekker 
en voelden zeer aangenaam. De scrub wist me bijzonder te ver-
rassen, het is een gommage op basis van lavendel en citroen en 
iets helemaal anders dan de korrel die ik normaal gezien gebruik. 
Dit product heeft een beetje de structuur van een leemmasker, 
je smeert het op je gezicht en laat het opdrogen. Tijdens het 
opdrogen neemt het alle onzuiverheden op en als alles droog is, 
kan je het met je vingers er weer af wrijven en is je huid weer 
helemaal opgefrist.

Promotie
Momenteel loopt er een mooie promotie, je boekt de behande-
lingen van de Beauty Clinic nu met 15 euro korting! Ook leuk: je 
kan een gratis infosessie reserveren en dan krijg je advies en een 
behandelplan op maat.

Thermae Grimbergen,
Wolvertemsesteenweg 74, 1850 Grimbergen, 
02 270 81 96, www.thermae.com.

De behandelingen van de Beauty Clinic kunnen 
elke dag gereserveerd worden (ook op 
zondag!) tussen 10u30 en 19u.FOTO’S INGEZ. 

Boek een gratis infosessie en
laat al je vragen beantwoorden
door een van de
schoonheidsspecialistes.

Cryotherapie werkt met
koude zuurstof waardoor
je huid weer stevig wordt!
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OPWIJK - Het doodlopende gedeel-
te van het Rodeveld in Nijverseel (Op-
wijk) tussen de KMO-zone De Vlaamse 
Staak en de Steenweg naar Dender-
monde krijgt een nieuwe straatnaam 
om verwarring te voorkomen. De ge-
meenteraad koos voor Halsbroek als 
nieuwe benaming. 

Advies werd gevraagd aan ’t gemeen-
telijk Archief, dat het gemeentebestuur 
drie mogelijkheden voorlegde. “De 
toegangsweg naar de KM-zone situeert 
zich aan de grens met buurgemeen-
te Lebbeke. Percelen rond de Vlaamse 
Staak dragen plaatsnamen die in dit 
grensgebied verwijzen naar oude Leb-
beekse geslachten. Er is over gewaakt 
geen nieuwe straatnaam voor te stellen 
die verwarring zou stichten met top-
oniemen uit Lebbeke”, klinkt het bij ’t 
Archief. “Voorstel-1 Wagenlos verwijst 
naar een losweg tussen het achtste 
en middelste Rodeveld, de plaatselijke 
aloude benaming van percelen die vol-
gens het driedagenstelsel werden ont-
gonnen. Het is daarom dat Rodeveld 
eerder als nieuwe straatnaam werd ge-
kozen. Wagenweg zou een logische en 
zinvolle straatnaam kunnen zijn, maar 
om verwarring met Waaienberg uit te 
sluiten kozen de mensen van ’t Archief 
voor Wagenlos, een samenvoeging van 
wagenweg en losweg. Tweede voorstel 
was Ten Horst. Op de grens met Leb-
beke wordt de toponymie Ter horst 
veelvuldig gebruikt. Horst komt ook 
voor als familienaam, maar aangezien 
het gemeentebestuur in het verleden 
besliste om geen straten te vernoemen 
naar plaatselijke personaliteiten had dit 
voorstel sowieso weinig kans. Het be-
stuur koost uiteindelijk voor Halsbroek. 
De hamer is een nat broekland dat in 
Baardegem ontspringt en noordwaarts 
de grens vormt tussen Lebbeke en Op-
wijk. De plaatsnamen broek, (h)amel, 
hamer komen veelvuldig voor in de 
woonkern Nijverseel. Vermits de nieuw 
te benoemen straat een versmalling 
heeft is de benaming Halsbroek aanne-
melijk”, zo redeneerde ’t Archief. (EG)

Stuk Rodeveld nabij grens met Lebbeke wordt Halsbroek
FOTO EG 

Dit stuk Rodeveld aan de grens met Lebbeke wordt Halsbroek
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Rommelmarkt en 
feestelijke inhuldiging van 
Emiel Van Cauterplein
MEUZEGEM - Op zondag 8 mei organiseert het Feestco-
mité Meuzegem zijn jaarlijkse rommelmarkt. Na twee geannu-
leerde edities verwelkomt het feestcomité opnieuw kopers en 
verkopers in de tot een gezellige markt omgebouwde Meuze-
gemstraat. Er is drank- en eetgelegenheid in en rond ‘t aMEU-
ZEment. Voor de kleinsten is er een springkasteel. Verkopers 
dienen zich op voorhand in te schrijven bij Josy Massaer op 
massaerjosy@hotmail.com of op het telefoonnummer 02 270 
02 78. Ook aan de sportievelingen is er gedacht: om 8.45u 
vertrekken aan ‘t aMEUZEment twee fietstochten. Er is een 
tocht van 50 km (men mikt op een gemiddelde snelheid van 
25 km/u) en een van 80 km (snelheid: 30 km/u). Deelname is 
gratis. Het dragen van een helm is verplicht. Meer informatie 
kan je krijgen bij gunter.michielsen@hotmail.com. Hoogtepunt 
van 8 mei is de muzikale en officiële inhuldiging van het Emiel 
Van Cauterplein. Meuzegem is trots op zijn inwoner die in 
1954 Wereldkampioen werd op de weg bij de amateurs en in 
1955 Belgisch kampioen op de weg bij de beroepsrenners. (jh)

Leerlingen De Pupil 
formuleerden vredesboodschappen

OPDORP - Tijdens een korte plechtigheid op de Dries lan-
ceerden de zesdejaars van de Opdorp Gemeenteschool De 
Pupil duidelijke vredesboodschappen. ‘Geen Oorlog’, ‘No War’ 
, ‘Samen staan we sterk’, valt er voortaan bij de toegang tot de 
Dries te lezen. Opdorpenaar Charles Stommels is de gangma-
ker van de actie. Hij vervaardigde 22 houten klaprozen. Op de 
achterkant konden de leerlingen hun vredesboodschap kwijt. 
Stommels herinnert zich wat oorlog is. Hij beleefde de Tweede 
Wereldoorlog als jongste spruit van een Antwerps gezin van 
elf kinderen. “Van voldoende eten was er geen sprak”, zegt hij, 
“Ik heb van 1942 tot ‘46 in West-Vlaanderen op een boerderij 
bij pleegouders verbleven.” Ook de leerlingen beseffen wat er 
in Oekraïne aan de gang is. “Mensen dood op de grond zien 
liggen, grijpt me enorm aan,” zegt Ine. “Dat de bevolking con-
stant in gevaar verkeert, in gebouwen die op instorten staan, 
mij evenzeer”, besluit Victor. (VRP)

FOTO VRP

Colorcasa viert vijftiende verjaardag

REGIO - Immokantoor Colorcasa opende zopas in het cen-
trum van Meise haar vierde kantoor. Bram De Ridder (41) en 
Isabelle Van Den Brande (40) startten de zaak in 2007 op in 
Wolvertem. “Nu tellen we vier kantoren in Meise, Wolvertem, 
Londerzeel en Grimbergen en twaalf medewerkers”, zeggen 
Bram en Isabelle. “We zijn nog op zoek naar extra commer-
cieel talent met ervaring in de sector. Inmiddels bestaan we 
vijftien jaar en dat vieren we met cadeaucheques. Zo gaan we 
aan vijftien klanten een waardebon van 350 euro verloten 
voor een etentje in een sterrenrestaurant.” (jh)
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“Schrijnend voorbeeld van hoe het gesteld is met 
de biodiversiteit”
Botanicus van Plantentuin ontdekt nieuwe koffiesoort
REGIO - Dr. Piet Stoffelen, botanicus van de Plantentuin in Meise 
en gespecialiseerd in de diversiteit van koffie in Centraal-Afrika, 
heeft een nieuwe koffiesoort ontdekt. Hij publiceerde er onlangs 
over in het wetenschappelijk tijdschrift Adansonia. De koffiesoort 
Coffea rizetiana, is nieuw voor de wetenschap.

“Deze soort hoort van nature thuis in Zuid-West-Kameroen”, 
zegt Piet Stoffelen. “Die streek is een hotspot voor koffiediver-
siteit, maar de nieuwe koffiesoort is inmiddels wellicht al uitge-
storven in het wild. Dit is een schrijnend voorbeeld van hoe het 
gesteld is met de biodiversiteit. Soorten verdwijnen nog voor ze 
gekend zijn door de wetenschap”.
“Gelukkig bestonden er in dit geval nog de zogenoemde ‘ex-si-
tucollecties’, dat zijn verzamelingen van levende planten buiten 
hun natuurlijk verspreidingsgebied. Concreet gaat het hier over 
de koffiecollectie in Bassin Martin (Réunion) en de collectie van 
Plantentuin Meise (België).”

Vlezige vruchten
De nieuwe soort verschilt van andere koffiesoorten door onder 
andere. zijn grote, zwarte, zeer vlezige vruchten. “Arabicakoffie 
(Coffea arabica) en robustakoffie (Coffea canephora) zijn de 
twee best gekende soorten, omdat ze grootschalig geteeld wor-
den voor ons dagelijks bakje troost”, legt de wetenschapper uit. 
“Wereldwijd staat de teller van het aantal gekende soorten koffie 
op 111. Daarvan zijn er 55 in de laatste 40 jaar beschreven door 
wetenschappers.” Dat Piet Stoffelen met deze soort niet aan zijn 
proefstuk toe is, bewijst het aantal soorten die door zijn hand 
werden beschreven: maar liefst negen.

Uitsterven 
“Plantentuin Meise zet in op het behoud van plantensoorten in 

de wereld, door onderzoek, door het bewaren van soorten voor
de toekomst in de collecties, maar ook door bewustmaking van 
het grote publiek”, vertelt plantkundige en directeur publiekswer-
king Koen Es van de Plantentuin. “Ruim 60 procent van de wilde 
koffiesoorten zijn met uitsterven bedreigd door de vernietiging 
van natuurlijke habitats en de klimaatverandering. Daarom is naast 
de bescherming van het natuurlijk leefmilieu het bewaren van 
deze diversiteit in veldcollecties en botanische tuinen belangrijk.” 
Koen Es van de Plantentuin. “Ruim 60 procent van de wilde kof-
fiesoorten zijn met uitsterven bedreigd door de vernietiging van 
natuurlijke habitats en de klimaatverandering. Daarom is naast de 
bescherming van het natuurlijk leefmilieu het bewaren van deze 
diversiteit in veldcollecties en botanische tuinen belangrijk.”

Expo
Koen Es merkt ook op dat er in de Plantentuin tot 18 april 2022 
de opmerkelijke expo Straffe Koffie loopt.  “Deze tentoonstelling 
combineert geschiedenis, plantkunde en wetenschappelijk onderzoek

en neemt je mee op een ontdekkings-
reis naar de vele aspecten van koffie”, 
zegt Es. “Je ontdekt welke sleutelrol 
Plantentuin Meise al meer dan honderd 
jaar speelt als expertisecentrum inzake 
koffiediversiteitsonderzoek. Waarom de 
Belgische havens zo belangrijk zijn in de 
koffiehandel en welk effect koffie heeft 
op de gezondheid, kom je er ook te we-
ten. In de serres van het Plantenpaleis 
maak je kennis met echte koffiestruiken 
maar ook met alternatieve dranken.” (jh)
Meer info kan je vinden op de website 
van de Plantentuin: www.plantentuin-
meise.be 

FOTO TINE VAN DE VEL
Dr Piet Stoffelen ontdekte een nieuwe koffiesoort. 
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Fietsersbond wil dat gemeente signalisatie bij 
werken beter controleert

FOTO JH

Caspar Vos kaart de onveilige situatie op de Wolvertemsesteenweg aan waar een stelling op het fietspad staat en er geen signalisatie is.

MERCHTEM - De Fietsersbond Merchtem kaart een aantal 
onveilige situaties aan bij werkzaamheden op de weg. Schepen 
van Openbare Werken Steven Elpers (LVB, Open VLD) zegt dat 
die worden aangepakt.

“Het gaat onder meer over werkzaamheden in de Gasthuisstraat 
waar het fietspad versperd is en geen signalisatie voorzien werd 
door de aannemers of gemeente”, zeggen Caspar Vos en Kobe 
Vandeweerdt namens de Fietsersbond Merchtem. “Op de Wol-
vertemsesteenweg staat er al geruime tijd een stelling op het 
fietspad en daar moet je als fietser ofwel op het voetpad onder 
de stelling tussen de bouwmaterialen laveren, óf tussen het door-
gaand verkeer op de rijweg rijden, zonder enige signalisatie of 
snelheidsbeperking.”

“Dezelfde problemen deden zich enkele maanden geleden voor 
tijdens de werken aan het pleintje aan de Krekelendries. We vra-
gen dat de gemeente die zaken beter opvolgt, ook op wegen 
van het Vlaams Gewest. We zien steeds meer fietsers in al hun 
verschijningen op de weg zoals elektrische fietsen, fietskarren of 
speedpedelecs. Als Fietsersbond zijn we daar natuurlijk heel ver-
heugd om.”

Onveilige situaties

“Maar tegelijk houden we ons hart vast omdat Merchtem niet 
lijkt mee te evolueren en nauwelijks fietsinfrastructuur aanpast 
of ingrijpt bij onveilige situaties of bij werkzaamheden. We vragen 
een betere aanpak van het vergunnen en opvolgen van signalisa-
tie bij werken, en een daadkrachtig optreden tegen aannemers 
bij inbreuken. Er wordt wel degelijk werk van fietsinfrastructuur 
gemaakt, nu onder andere in de Bollestraat, maar je kan niet alles 
in één keer doen”, zegt schepen Steven Elpers. “De werken in de 
Gasthuisstraat zijn inmiddels achter de rug. Het ging om werken 
aan nutsleidingen. Die lagen onder het fietspad, dan kan je natuur-
lijk niet anders dan het fietspad open te leggen.” 
“De stelling in de Wolvertemsesteenweg staat er voor werken 
aan een privéwoning. Ik zal laten nagaan of die vergund is, want 
als er geen is aangevraagd, dan kunnen wij als gemeente het ook 
niet weten. Ik kreeg daarvoor nog geen eerdere klachten. Weet 
wel dat er voor werken telkens een signalisatieplan moet zijn. Wij 
proberen als gemeente telkens de hinder zo veel mogelijk te be-
perken.” (jh)

Buggenhout telt 3.250 extra nieuwe bomen
BUGGENHOUT - De gemeente Buggenhout ondertekende samen met 175 andere 
gemeenten het Bomencharter van Vlaanderen. Via dit charter engageren deze gemeenten 
zich een bepaald aantal bijkomende bomen aan te planten. 

Het charter staat symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatop-
warming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het 
charter. “Alle bomen die geplant werden/worden vanaf begin januari 2019 tot eind 2004 
worden opgenomen in de telling”, zegt Geert Hermans (CD&V), schepen van Leefmilieu 
en Natuur. Sinds het begin van de telling werden in bosgemeente Buggenhout 3.250 bo-
men aangeplant. Alle bomen op het grondgebied worden meegerekend, naast die vanuit 
de gemeente ook de exemplaren die Natuurpunt, ANB, BOS+, het Centrum voor botani-
sche verrijking, VLM, Watergroep, bedrijven, scholen of individuele burgers planten. (VRP)
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Staatssecretaris Eva De Bleeker leert leerlingen veilig 
internet gebruiken

FOTO INGEZ.

“De Internet Safe & Fun workshops gaan over de online activiteiten 
van kinderen en de mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan: pri-
vacy, sexting, cyberpesten en online vriendschap”, klinkt het bij Child 
Focus. “Tijdens de workshop van Staatssecretaris De Bleeker leerden 
kinderen op een ludieke manier de juiste reflexen aan over een veilig, 
bewust en verantwoord internetgebruik. Bij Child Focus steeg de af-
gelopen jaren het aantal meldingen van problemen gelinkt aan online 
veiligheid. 
Ook ouders en jongeren contacteren alsmaar meer de hulplijn via 
het gratis nummer 116 000 voor vragen of problemen online. Child 
Focus levert inmiddels didactisch materiaal en leidt de vrijwilligers op 
zodat ze zelf de Internet Safe & Fun workshops kunnen geven. Op het 
einde van deze actiedag zijn  ongeveer 7.500 leerlingen tussen de 10 
en 12 jaar een pak mediawijzer. De actiedag vindt twee keer per jaar 
plaats, een keer in maart en een keer in oktober. Jaarlijks bereiken we 
bijna 15.000 leerlingen.” 

PEIZEGEM - Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbe-
scherming, Eva De Bleeker (Open VLD) gaf les aan het zesde leerjaar 
van de Gemeentelijke Basisschool Ten Bos in Peizegem (Merchtem). 
Ze deed dat in het kader van de Internet Safe & Fun-workshops. Dat 
zijn ludieke en leerrijke animatielessen rond veilig en verantwoord 
internetten die uitgaan van Child Focus.

Child Focus merkt ook dat alsmaar meer geëngageerde 
scholen zich registreren op www.internetsafeandfun.be om 
een workshop aan te vragen. 

De nood bij leerlingen en leerkrachten is duidelijk heel hoog. 
Zeker na twee moeilijke Covid-jaren waarbij kinderen veel 
online waren. (jh)
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Meer dan 650 figuranten staan na ruim 
twee jaar wachten weer paraat voor 
Genovevaprocessie 

STEENHUFFEL / REGIO -Na de meer dan geslaagde feesteditie van 2019 naar 
aanleiding van het 140-jarige bestaan van de Sint-Genovevaprocessie was het twee jaar 
stil in Steenhuffel. Ondertussen worden er door het processiecomité volop voorbe-
reidingen getroffen om er tijdens het Pinksterweekend van 2022 een lap op te geven. 
“Traditioneel staan er tijdens het Sinksenweekend heel wat activiteiten op het program-
ma”, zegt Karl Rooms (29) namens het processiecomité. “Op zondagvoormiddag gaat 
naar jaarlijkse gewoonte de Genovevaprocessie uit. Meer dan 650 figuranten zullen die 
dag uitgedost in traditionele klederdracht als vanouds weer het beste van zichzelf ge-
ven.Kleuters, chirojongeren en volwassenen uit verscheidene lokale verenigingen zetten 
zich allemaal samen in om er een waar volksfeest van te maken. Vanuit de provincie 
Vlaams-Brabant krijgen we ook dit jaar steun om de Brabantse trots in de kijker te 
zetten.”
Genoveva (422-502) is de patroonheilige van Parijs, de wijnboeren, de vrouwen, de 
hoedenmakers en de herders. Zij wordt aangeroepen tegen oogpijn, koorts, blazen, de 
pest, de droogte en de oorlog. In ons land wordt ze aanbeden in Zepperen, Oplinter en 
Steenhuffel, waar er telkens een kerk naar haar is genoemd. De processie op Pinkster-
zondag 5 juni in Steenhuffel start op het kerkplein omstreeks 10.30 uur. De processie 
komt ongeveer een uur later terug aan en wordt afgesloten met een muzikale apotheo-
se in openlucht waar een gelegenheidstribune op het Kerkplein zal opgesteld staan. (jh)
Praktische info: via de FB-pagina van Kermisweekend Steenhuffel.

FOTO’s INGEZ. 

Vijf inbraken in Merchtem opgehelderd 
na arrestatie verdachten 
MERCHTEM - De politiezone AMOW kon vorige maand drie verdachten arresteren 
naar aanleiding van verschillende pogingen en effectieve inbraken op vijf verschillende 
locaties in Merchtem. “Na de melding van een alerte buurtbewoner, konden onze dien-
sten het trio aantreffen”, zegt politiecommissaris Fred Srayen van de zone AMOW. “Hun 
uiterlijk kwam overeen met eerder gegeven beschrijvingen en camerabeelden van de 
feiten. De drie verdachten werden gearresteerd om te worden voorgeleid bij de onder-
zoeksrechter. Twee diefstallen met braak in woning, twee pogingen tot diefstal met braak 
in woning en één poging diefstal uit voertuig én de veroorzaakte schade worden hen ten 
laste gelegd. Het trio werd opgepakt op de grens met Mollem (Asse) en Merchtem. De 
commissaris onderstreept dat de burgers de ogen en oren zijn van de politie. “Dankzij 
de alerte melding en beschrijving van de verdachten door een buur konden onze men-
sen opnieuw vijf gerechtelijke feiten van diefstal ophelderen”, besluit Scrayen. “We raden 
wel ten stelligste af om zelf tussen te komen.” Wie verdachte toestanden ziet, kan altijd 
bellen naar het noodnummer 112 ( 24/7) of naar de dispatching van de zone AMOW:  
02/452.50.05. (jh)

Lou De Clerck stelt 
tentoon 
MERCHTEM – ‘Van woord en pen 
naar doek en penseel’. Dat is het thema 
van de tentoonstelling van schilderijen 
van Lou De Clerck. Hij was onder an-
dere voormalig hoofdredacteur van Ga-
zet Van Antwerpen en daarna algemeen 
hoofdredacteur van De Standaard en 
Het Nieuwsblad. Na zijn pensioen leg-
de hij zich toe op olieverf op doek.  De 
tentoonstelling loopt in het August De 
Boeckhuis, Reedijk 1 in Merchtem op 1 
mei en op 7 en 8 mei 2022 van 12u tot 
18u. Info: www.loudeclerckschilderijen.be 
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Opnieuw kippenactie in Merchtem
MERCHTEM – Er komt een nieuwe kippenactie in Merchtem, geïnteresseerden 
moeten wel minimaal twee kippen houden omdat kippen sociale dieren zijn.

Vorige jaren kende de kippenactie een succes, er werden toen telkens tussen de 600 en 
700 kippen in Merchtem verkocht. Omdat er weer vraag is naar kippen, wordt ook dit 
jaar een actie georganiseerd. Er worden opnieuw bruine, hoogwaardige legkippen ver-
kocht die bij afhaling ongeveer 20 weken oud zijn, legklaar, ingeënt, ontwormd maar niet 
geleewiekt. Bij het leewieken wordt het buitenste vleugellid weggenomen waardoor de 
kippen uit balans raken bij een poging tot opvliegen. Dit is dus niet gebeurd. Er worden 
maximaal vijf kippen per adres verkocht. Kippen zijn alleseters en spelen dagelijks bijna 
150 gram etensresten en GFT-afval naar binnen. Dat betekent zowat 50 kilo per kip per 
jaar. Twee of drie kippen verorberen dus met gemak het keuken- en groenafval van een 
gezin van vier personen. In ruil geven de kippen kakelverse eieren. De gemeente vraagt 
wel dat je een kippenren van minstens 6 m² kan omheinen met een kippenhok erin 
voor de nacht. Er worden maximaal vijf kippen per adres in Merchtem verkocht met 
een kostprijs van 8,40  euro per kip. De betaling dient vóór vrijdag 29 april te gebeuren 
op IBAN: BE40 0910 0016 8363 met vermelding van: “kippenactie – uw naam – aantal 
kippen” of via betaling met bancontact op de dienst Omgeving. De bestelling is pas 
geldig na ontvangst van de betaling. De bestelde kippen kunnen afgehaald worden op 
zaterdag 21 mei, tussen 9 en 11.30 uur in de gemeentelijke Tuinbouwschool, Molenbaan 
54, via de bedrijfsingang achteraan. (jh)

Buggenhoutse paashaas kreeg allures 
‘Masked singer’
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BUGGENHOUT - Wie nog tot 17 april winkelt in Buggenhoutse handelszaken, kan 
er tegen een paashaas en zijn begeleider aanbotsen die hen gul een paasei aanbieden. 
In de beste ‘Masked Singer’-stijl stelt het duo hen bovendien voor, aan de hand van de 
ja- of neenknikjes op hun vragen, de haas te identificeren. Liegen mag de haas niet. De 
deelnemers maken kans op een cadeaubon. Buggenhout Troef, MOL-Opdorp en Unizo, 
de drie lokale middenstandsorganisaties, zetten het initiatief op poten. Schepen van Mid-
denstandszaken Geert Mannaert (CD&V) maakte inmiddels bekend dat de invoering 
van de gemeentelijke cadeaubons groen licht kreeg en het nog enkel wachten is op de 
uitvoering ervan. (VRP)
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Deze rubriek is voor zoekertjes van particulieren en vaste adverteerders. Commerciële zoekertjes van bedrijven, zelfstandigen en 
vrije beroepen zonder bijgaande advertentie worden NIET geplaatst. Gelieve hiervoor de reclameverantwoordelijke te contacteren 
op 0477 72 36 33 (Erwin van Gucht). De zoekertjes dienen ten laatste 15 dagen voor verschijning in ons bezit te zijn. Zoekertjes 
die ons later bereiken, verschijnen automatisch in de volgende editie. De zoekertjes vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 
redactie en verbinden de uitgever noch de redactie tot enige verbintenis. 

Rubriek: ........................................................ Naam: ................................................................... Tel.: ...................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................................................

Plaats hier uw particulier zoekertje. Vul onderstaand rooster in en stuur het
samen met een briefje van 10 euro op naar: Joris Herpol, Steenweg op Brussel 33

te 1780 Wemmel. Het verschijnt 1 keer in onze 4 edities. 

JOBS 

POETSHULP – 4 uur/week in Grimbergen, 
tel. 0478 282 041 na 19u

WERK – Ik zoek werk: kuisen, strijken, ko-
ken tel. 0487 71 78 76 

BABY+VANDERSTRAETEN MERCH-
TEM  - zoekt Flexijob klusjesman Student 
of flexijob voor woensdag, vrijdag, zaterdag 
en schoolvakanties. CV mailen naar info@
babyplusvanderstraeten.be

DAKWERKER - Ervaren dakwerker ge-
zocht voor onmiddellijke indiensttreding, 
platte en schuine daken, zinkwerk, schrijn-
werkelementen kunnen plaatsen, renovaties, 
plan kunnen lezen, in het bezit zijn van een 
rijbewijs, Nederlandstalig, bel voor een af-
spraak 0478 34 33 95

TE KOOP ALLERLEI 

HOOI – te koop, 3 euro per bod, tel. 052 
356 879 

MERKSJALEN – te koop luxe merksjalen, 
perfecte staat, foto’s worden op aanvraag 
opgestuurd, prijs tussen 100 en 150 euro tel. 
0479 790 540 

GRAVELBIKE BUITENKANSEN - Voor 
fietsers die zowel op de weg als offroad wil-
len rijden. Staal, carbon, aluminium of titani-
um. Meer info op www.gravelbike.be

KLEDING TE KOOP GEZOCHT – 
Deadstock kleding, schoenen enz van de 
jaren 1920-1930, 40-50 mag ook gedragen 
kleding zijn als ze in goede staat zijn tel. 0472 
454 900 

VASTGOED TE KOOP 

IK ZOEK –  te renoveren woningen/appar-
tementen en/of projectgronden tel. 0456 32 
66 00 

VASTGOED TE HUUR 

OPWIJK APPARTEMENT – te huur, Vits-
gaard 35, Opwijk, 1ste verdiep, 2 slaapka-
mers, prijs: 625 euro / maand,  tel. 052 356 
879  

HUIS – te huur, 3 slaapkamers, badkamer, 
living, keuken, tuin, veranda, garage, terras, 
vrij sept, 900 euro / Maand, tel. 0473 636 
842 

MIDDELKERKE – 1ste verdiep vanaf 
01/05/2022, 2 slaapkamers – bemeubeld – 
geen vakantieverhuur
(klein gebouw-geen lift). Tel. 0477 79 67 03

VAKANTIEWONING TE 
HUUR 

TENERIFE – FANABE – appartement te 
huur, twee kamers, gelijkvloers, vrij mei – 
juni- september 2022, rustige omgeving gsm 
nr 0485 200 210 

NIEUWPOORT - Appartement 2slpks 
(4-6 pers)zicht op zee en duinen, Wifi – alle 
comfort NU KORTING op niet verhuurde 
periodes in 2022, -10%  zie www.nieuw-
poort-verhuur.be  tel 0477 66 34 18

ALLERLEI

PC-HELP – Last van virussen? Installatie- 
en (te) trage systemen? Optimaliseren, be-
veiliging en onderhoud…. IT-specialist kom 
aan huis uw computerproblemen oplossen. 
Snelle service. GSM 0478 211 835 Info: 
www.pck-it.be

LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken 
van huizen, appartementen, kelders, zolders, 
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 – 
0474 80 44 45

MASSAGE – Dame geeft massage te Grim-
bergen, (niet erotisch) tel. 0470 564 165 

VERVOER - met chauffeur nodig naar meu-
belzaak, containerpark of luchthaven, kleine 
verhuis?  Bestelwagen beschikbaar, 15m2, of 
personenwagen met chauffeur. Prijs vanaf 
25€. Meer info: 0479 82 02 96 

Vrolijk 
Pasen!
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